
 

  
       

Робота БУВР Тиси в галузі міжнародного співробітництва  

протягом І кварталу 2019 року 

 

 

Впродовж січня-березня 2019 року БУВР Тиси забезпечувало діяльність, 

передбачену двосторонніми Міжурядовими Угодами з питань водного 

господарства на прикордонних водах, укладеними Україною з Угорщиною, 

Словаччиною і Румунією.  

Згідно з планом міжнародних заходів БУВР Тиси на 2019 рік відбулася 

одна зустріч, решта заходів заплановано на 2 -3 квартали 2019 року.  

5-6 березня у м. Ужгород відбулась зустріч українсько-угорської Робочої 

групи з охорони якості вод у межах виконання Угоди між Урядом України та 

Урядом Угорської Республіки з питань водного господарства на прикордонних 

водах, у якій взяли участь фахівці БУВР Тиси. Експерти Робочої групи здійснили 

оцінку стану якості води в прикордонних створах р. Тиса та оцінку результатів 

зовнішньо-лабораторного контролю. Сторони констатували, що впродовж 2018 

року на українсько-угорській прикордонній ділянці р. Тиса надзвичайних 

забруднень транскордонного характеру не відбулося. 

 

Участь у міжнародних проектах Програм Європейського Союзу   

 

У рамках реалізації проекту JOINTISZA Дунайської Транскордонної 

Програми, в якому БУВР Тиси та Держводагентство виступають асоційованими 

партнерами відбулось ряд зустрічей партнерів та експертів проекту щодо 

підготовки оновленого Інтегрованого плану управління басейном р. Тиса.  

13 березня у м. Братислава фахівці БУВР Тиси взяли участь у зустрічі 

партнерів та експертів проекту JOINTISZA з метою розгляду та редагування 

проекту Інтегрованого Плану управління басейном р. Тиса.   

Кінцевий варіант Плану буде представлено на Заключній конференції 

проекту в травні 2019 року.  

21 березня в с.Нижнє Солотвино відбулася Заключна Конференція 

Програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту 

Сусідства і Партнерства Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2007-2013, 

у якій взяли участь і фахівці Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса.   

У рамках цієї Програми БУВР Тиси протягом 2011-2015рр. реалізував 4 

проекти за партнерства водогосподарських організацій Угорщини і Румунії, 

залучивши 3,5 млн євро на розвиток галузі водного господарства Закарпатської 

області.  

На конференції представники БУВР Тиси поділилися своїм досвідом 

впровадження проектів з учасниками заходу, зокрема, було представлено проект 

«Стале управління природними ресурсами в межиріччі річок Тиса-Тур», в 

реалізації якого взяли участь три країни басейну Тиси – Україна, Угорщина і 

Румунія. 

У рамках конкурсів Програми транскордонного співробітництва 

Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020, БУВР Тиси отримало листи 

про нагородження проектів грантами від Спільного Керуючого Органу 
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Програми, зокрема проект «Зміцнення транскордонної безпеки спільними 

заходами, спрямованими на запобігання паводків та затоплення внутрішніми 

водами у межиріччі  річок Тиса і Тур (SAFETISZA) та проект «Спільні заходи з 

попередження природних катастроф в транскордонному басейні р.Уж» (FloodUZH). 

Наразі триває підготовка документів до підписання Грантових угод. Початок 

впровадження проектів заплановано з червня 2019 року.  

 

 

 Начальник відділу міжнародного 

співробітництва                        М.Скраль  

 
 


